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   : מסלול השקעות הון לשימור עובדים62. 4מנכ"ל 

  מפעל בישראל שהוא בבעלות תאגיד ,ומתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר: –מפעל 

 בעל הנהלת חשבונות עצמאית.  .1

 פעילותו הייצורית מרוכזת באתר מסוים.  .2

 פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית באחד מענפי התעשייה המפורטים בסעיף הגדרת  עיקר . 1

 "מפעל" בהוראה .  

   מי זכאי לגשת

ביחס למספר  75מספר המשרות המינימלי אצל מבקש הסיוע הינו לפחות % - שימור עובדים

 .  2020בפברואר  1-המשרות במפעל  ב

 תנאי סף ייחודיים  
, לבחירתו  2020או מרץ עד יוני  2020במהלך החודשים מרץ עד אפריל   - המכירותירידה בהיקף 

לפחות ביחס   25של מבקש הסיוע, חלה אצל מבקש הסיוע ירידה בהיקף המכירות בשיעור של % 

 לתקופה המקבילה אשתקד. 

סך הכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית שקדמה  – 1גודל פעילות  .1
להגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת 

   מיליון ₪. 100מיליון ₪ ולא עלו על   20 -הבקשה לא פחתו מ

סך הכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית שקדמה למועד  - 2גודל פעילות  .2
נים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש הש

   מיליון ₪.  200מיליון ₪ ולא עלו על   100-הבקשה לא פחתו מ

סך הכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית שקדמה למועד  - 1. גודל פעילות 1
הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת 

   מיליון ₪.  400מיליון ₪ ולא עלו על   200-ו מהבקשה לא פחת

סך הכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית שקדמה למועד  - 4. גודל פעילות 4

הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת 

 מיליון ₪.   400הבקשה עלו על 

היקף מחזור 

המכירות של 

 מבקש הסיוע  

 כל הארץ  
מיקום גיאוגרפי  

 של המפעל 

,  או מספר משרות נמוך יותר  2020מספר המשרות המינימלי שהועסקו בחודשים מרץ ואפריל  
מספר המשרות ממספר משרות הבסיס (להלן"  %75-לבחירתו של מבקש הסיוע שלא יפחת מ

 ₪.   7,000 -"), כשהוא מוכפל בהמינימלי

   בחישוב זה יוגבל בהתאם לגודל פעילות החברה, כמפורט להלן: מספר המשרות 
  

 תקרת השקעה  

  
   1גודל פעילות    2גודל פעילות    1גודל פעילות    4גודל פעילות 

 מספר המשרות 

  -המינימלי ולא יותר מ

   .משרות 400

 מספר המשרות 

  -המינימלי ולא יותר מ

   .משרות 100

 מספר המשרות 

  -המינימלי ולא יותר מ

   .משרות 200

 מספר המשרות 

  -המינימלי ולא יותר מ

 .  משרות 100
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השקעות ברכישת מכונות וציוד חדש והתקנת ציוד זה, וכן, השקעות  - השקעות הוניות

  במערכות והתאמות במבנה המפעל התעשייתי הרשומים כרכוש קבוע בספרי החברה.

ההשקעות 

   המזכות
   – השקעות רכות

עובדים בגין  הוצאות אחזקת מבנים, ציוד ומכונות שהוכרו כהשקעות הוניות (למעט עלות שכר  .1
 עבודות האחזקה), בגין טיפול שוטף, שמירה על תקינות וכד'.  

   להוראה. 4.2. 3הבאת מומחים מחו"ל בהתאם לכל דין ,וכמפורט בסעיף  .2

 הוצאות שיווק.   .3

 שיעור הסיוע   מסך ההשקעות המזכות שאושרו על ידי הוועדה או הגורם המוסמך.   %50

 מסך ההשקעה המזכה בסיוע.   50שיעור ההשקעות הרכות לא יעלה על %

 יצוין כי ההשקעות הרכות אינן השקעות חובה.  

יחס בין השקעות  

הוניות להשקעות  

 רכות  

 חודשים ממועד כתב האישור.  12הסיוע ניתן לתקופה של 
תקופת  

 הסיוע/המסלול  

יעד  להלן:" ( 2021מקבל הסיוע מחויב להעסיק לפחות את מספר המשרות המינימלי, עד לתום שנת 

 יעד שימור עובדים  להוראה.   5"). בחינת העמידה ביעד זה, תיעשה אחת לרבעון, כמפורט בסעיף שימור עובדים

  

. פרטי התקשרות עם הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה בעבור  1

 : "מסלול השקעות הון לשימור עובדים"  4.62הוראת מנכ"ל 

כלכלנית (הרשות להשקעות), הרשות להשקעות  גב' אביטל בדיחי, מרכזת 

 ולפיתוח    התעשייה והכלכלה 

    shimur@economy.gov.il      074- 7502207    

62-http://bit.ly/04     ירושלים.     5רח' בנק ישראל ,
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